
  
ISSN: 2253-0266 ةــــــــــــــــــــــــــــع والسلطـــــــــــــــــون، اجملتمــــــــــــــانـــــلة القــــــــرل 
EISSN: 2600-6219  :2018        70عدد:           70رللد    

 

156 
 

 :ملخص
إف تعقد وفجائية التطورات السياسية ألحداث ما مسي ابلربيع العريب، جعلت 
السياسات اإلقليمية تتفوؽ على اذليمنة األمريكية، إذ منذ بداية األحداث وجدت واشنطن نفسها 
على اذلامش، غَت قادرة على التعامل مع القوى اإلقليمية الصاعدة )تركيا وإيراف(، اليت استغلت 

األبيض وقلة حيلتو يف التعامل مع اإلنتفاضات الشعبية، إلعادة ترتيب الشؤوف حَتة البيت 
 اإلقليمية وفقا ألولوايهتا، وىو ما يتعارض مع ادلصاحل احليوية األمريكية يف ادلنطقة.

نظرية إنتقاؿ القوة؛ اذليمنة اإلقليمية؛ منطقة الشرؽ األوسط؛ تراجع اذليمنة الكلمات ادلفتاحية: 
 .ركيا؛ إيراف؛ إدارة ابراؾ أوابمات األمريكية؛

Abstract : 

The complexity and surprising political developments of the 

Arab Spring, made regional politics trespass the American hegemony. 

Thus, the United States found itself since the inception of those 

events, in the sidelines; incapable to manipulate the rising regional 

forces. Therefore, if the U.S. power is less efficient and less willing to 

intervene, the rising regional powers (Iran and Turkey) will seize this 

opportunity to reorder the regional affairs according to their own 

priorities, and this goes against U.S. vital interests in the region. 

Keywords : Power transition theory; Regional hegemony; Middle 

East region; American hegemony declination; Turkey; Iran; Barack 

Obama administration.  

إنتقال القوة يف الشرق األوسط: بني صعود القوى اإلقليمية وتراجع 
 اذليمنة األمريكية

 ةـــــوزيـــــــي فـاســــــــورة قــالدكت
 

 "أستاذة زلاضرة قسم "ب 
 زلػمد بن أمحد – 2راف ػجامعة وى 
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 مقدمة:

يسود اإلعتقاد أنو ليس للثورات توقيت زلدد، وأنو من غَت ادلمكن التنبؤ هبا، 
الثورات حبيواف اخللد، الذي  Karl MARXوعلى ىذا األساس يشبو "كارؿ ماركس" 

يقـو حبفر أنفاؽ ربت األرض دوف إاثرة اإلنتباه، ليربز فجأة على السطح من دوف 
اجلانب اخلفي للثورة،  ىو يف ىذه ادلقارنة ليساجلزء األكثر أعلية سابق إنذار؛ بيد أف 

، إذ كلما كاف ىذه األخَتة زلكمة التنظيم، كلما التحضَت ذلا إنو يتمثل يف عمليةبل 
 .1زادت صعوبة القضاء على الثورة

 لتنتشر بعد ذلك يف،  2010الثورات العربية من تونس يف عاـ إف انطالؽ 
ولكن  ،نظمة اساستبدادية يف ىذا األخَتالعديد من دوؿ العامل العريب، أخذت األ

أيضا اجملتمع الدويل على حُت غرة، شلا جعل الربيع العريب ىو احلدث األكثر أعلية 
 .خاصة لشرؽ األوسطللعامل العريب عامة وال ادلعاصريف التاريخ  وحسما

 اليت صاحبت ما مسيوالتطورات السياسية ادلفاجئة  ذلك أف الطابع ادلعقد
إذ  ؛على اذليمنة األمريكية تتفوؽالربيع العريب، جعلت السياسات اإلقليمية بثورات 

 وبرز ذلك يف عدـ قدرهتا ىامشيا منذ بداية األحداث،الوساايت ادلتحدة  ابت أتثَت
األمر الذي ، يف منطقة الشرؽ األوسط القوى اإلقليمية ادلتصاعدة التأثَت يفعلى 

لغرض إعادة ترتيب الشؤوف اإلقليمية وفقا ألولوايهتا  انتهزتو ىذه األخَتة )تركيا، إيراف(
، ابعتبارىا وىذا يتعارض مع ادلصاحل احليوية للوساايت ادلتحدة يف ادلنطقةاخلاصة، 

سياسية مفتاحية منذ التسعينيات، وسا تزاؿ كذلك ابلرغم من اإلىتماـ -منطقة جيو
 .2احمليط اذلادي-األمريكي ادلتزايد دبنطقة آسيا

                                                           
1
 Vijay Prashad, Arab Spring : Libyan Winter, (Oakland: AK Press Publishing and 

Distribution, 2012), p.5. 
2
 Shahram Chubin," Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated", In. Gulf 

Research Center (GRC) Gulf Papers, (September: 2012), pp.5, 6. 
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ألحداث  إدارة ابراؾ أوابمامعاجلة كيفية استجابة ىذه ادلقالة تستهدؼ 
صعود  ومع، يف ظل تطور عامل متعدد األقطاب، مراحلها األوىلالربيع العريب، يف 

وطلص  ،يإقليمية مهيمنة يف منطقة آسيا واحمليط اذلادكقوة البقية، مثل صعود الصُت  
بلوغ مركز قيادي إىل  بدورىا عىصعود إيراف وتركيا كقوى إقليمية تسابلذكر أيضا 

يف القرف  كانت قائمة على ادلنطقة الشرؽ أوسطية، شلا غلعلنا نقر أبف الفجوة اليت
قد بدأت  الغربية من جهة والبقية من جهة أخرى،التاسع عشر بُت القوى العظمى 

يف التقلص، إىل أف نصل إىل عامل تسوسو قوى عظمى متعددة، تسيطر كل واحدة 
 منطقتها. منها على

وانطالقا من الفرضية أعاله، ذبيب ىذه ادلقالة على التساؤؿ التايل: كيف 
ساعلت ثورات الربيع العريب يف تراجع اذليمنة األمريكية يف منطقة الشرؽ األوسط؟ 

 (Power Transition نظرية انتقاؿ القوة سنعتمد على ولإلجابة عن ىذا األخَت

Theory) ،لسلطة بُت القوى العظمىل اإلنتقاؿ ادلتواصليف سياؽ  اليت يتم توظيفها ،
، سا من جهة أخرى ة، وصعود البقيالًتاجع النسيب للقوة األمريكية من جهة ابلنظر إىل

سيما ما يتعلق دبسألة انتقاؿ القوة بُت الوساايت ادلتحدة والصُت، اليت ابتت من 
كينيث " ىذه النظرية على يدالقضااي احملورية يف السياسة العادلية. ولقد أتسست 

، وىي تفًتض أف ىيكل العالقات 1551عاـ  Kenneth ORGANSKI" ورجانسكيأ
 اثنيا:ادلستعمرات ،  أوسا:بُت الدوؿ:  للقوةالدولية ىرمي، وأف ىناؾ أربعة مستوايت 

 تًتبعوعلى رأس اذلـر  ،القوى العظمى رابعا:القوى الوسطى،  اثلثا:القوى الصغَتة 
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تشَت نظرية انتقاؿ القوة إىل أف القوى الصاعدة تصبح منافسا . ومنو، 1ادلهيمنةاألمة 
 .2، كلما تقلصت الفجوة بينهمالألمة ادلهيمنة

الشرؽ -توظف ىذه ادلقالة نظرية انتقاؿ القوة على العالقات األمريكية
ن أوسطية، يف سياؽ ثورات الربيع العريب وصعود القوى اإلقليمية اليت سبثلها كل م

إيراف وتركيا، والتحدايت ادلرتبطة ابلتغيَتات اليت صاحبت ىذه الثورات على ادلصاحل 
وبناء على ذلك، يتأسس ربليل ىذه الورقة  احليوية للوساايت ادلتحدة يف العامل العريب.

 على اإلفًتاضات التالية:

ى عن أحداث الربيع العريب، وضع القو  الناتجالتحوؿ الدؽلقراطي العريب أوسا؛ 
الغربية بشكل عاـ والوساايت ادلتحدة بشكل خاص يف مأزؽ سياسي غَت متوقع، 

ادلصاحل  بشكل سا ؼلدـإعادة صياغة عالقاهتم مع العامل العريب،  على وأجربىم
 الشرؽ أوسطية. األمريكية يف ادلنطقة

التوسعية، يف  اوسياساهت اإليرانيةالتهديد الذي سبثلو طموحات اذليمنة اثنيا؛ 
والتحالف التدخل  إىل البيت األبيض يدفعتداعيات الربيع العريب، من شأنو أف ضوء 
 .دولو العربية، من أجل وضع طهراف يف موقف ضعيفالمع 

اثلثا؛ تركيا ىي النموذج الرائد للدؽلقراطية يف ادلنطقة، وادلرشح احملتمل للهيمنة 
التيارات السياسية يف العامل على اإلقليم الشرؽ أوسطي، فهي ربظى بدعم العديد من 

العريب بفضل قيادة "رجب طيب أردوغاف"، شلا يؤىلها ساكتساب ادلزيد من النفوذ يف 
 ادلنطقة.

                                                           
1
 David Lai, The United States and China in Power Transition, Strategic Studies 

Institute (SSI) publications, The U.S. Army War College, December: 2011, pp.5,6. 

Also see: A.F.K. Organski, World Politics, (New York: Alfred A. Knopf, 1968). 
2
 See: Jacek Kugler and A.F.K. Organski, “The Power Transition: A Retrospective 

Evolution”, Chapter seven, In. Handbook of War Studies,  Manus Midlarsky. Ann 

Arbor, Michigan, University of Michigan Press, 1989, pp. 171-194.  
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تكمن أعلية ىذه الورقة يف معاجلة ثورات الربيع العريب من منظور نظرية 
يكية ، لفهم ما تعنيو التحوسات ادلرتبطة بعالقات الوساايت ادلتحدة األمر القوةانتقاؿ 

 ، والردود األمريكية ادلعتمدة تبعاً لذلك.عامة والشرؽ األوسط خاصة مع العامل العريب

تداعيات اإلنتفاضات العربية على السياسة األمريكية يف  احملور األول:
 الشرق األوسط 

الشرؽ  شؤوف الوساايت ادلتحدة يف الغاية اإلسًتاتيجية وراء تدخلتكمن 
واحلفاظ أسواؽ النفط  اذليمنة وأتمُت يف تها احليويةاألوسط يف مصدرين اثنُت: مصلح

نتيجة وك. يف ادلنطقة اثنيا للكياف الصهيوينيديولوجي اإل ها، والتزامعلى استقارىا أوسا
من الوساايت ادلتحدة اسًتاتيجية منع أي قوة  اتبعت ومنذ بداية احلرب الباردة، ،لذلك

سواء أكاف ذلك ، على ادلنطقة الشرؽ أوسطيةمن اذليمنة  و،قليم أو خارجداخل اإل
يف بعض ادلناسبات لدعم  هاتدخلمن خالؿ زرع بذور الشقاؽ بُت الدوؿ العربية، أو 

 .1التوازف اإلقليمي

فأماـ فشل  ،على حُت غرة األمريكية ف أحداث الربيع العريب أخذت اإلدارةإ
وقف  ابسانفجارات يف تونس ومصر،التنبؤ  يف (FBI) وكالة اساستخبارات ادلركزية

اثرت يف بؤر اليت  الشعبية اساحتجاجاتالبيت األبيض مذىوسا غَت مستعد دلواجهة 
 .2مفتاحية حساسة وحيوية ابلنسبة للوساايت ادلتحدة األمريكية

 

                                                           
1
 Kitchen, Nicholas, “After the Arab Spring: power shift in the Middle East?: the 

contradictions of hegemony: the United States and the Arab Spring”. IDEAS reports 

- special reports, Kitchen, Nicholas (ed.) SR011. LSE IDEAS, London School of 

Economics and Political Science, London, UK, 2012, p.53. 
2
 Ibid. p.55. 
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 أوال: ادلالمح ادلميزة لثورات الربيع العريب

 11 يـو يف " لنفسومد بوعزيزيػزل" حرؽ إىلأصل اسانتفاضات العربية  يعود

الذي ربوؿ إىل ثورة األمر تونس، إحتجاجا على األوضاع اإلجتماعية ب 2010ديسمرب 
لتمتد شرارة ىذه الثورة سنة.  (23) حكم داـ ثالاث وعشروفشعبية أطاحت بنظاـ 

يف  2011، بعد ثورة يناير "مبارؾ"حسٍت سبت إزالة نظاـ  أينإىل مصر،  بعد ذلك
إىل انتشار متالزمة الثورة عرب أجزاء  "مبارؾ"وسرعاف ما أدى سقوط  ميداف التحرير.

ستبدادية، من اإل أنظمتها أين احتجت الشعوب متحدية ،سلتلفة من ادلنطقة العربية
عمدة –. ولقد وصف "ىاين بن زلمػد" 1مشاؿ أفريقيا إىل الشرؽ األوسط

 كالتايل: 2010ىذه األوضاع يف فرباير  -جدة/السعودية

ما حيدث يف مصر ىو حتول اترخيي مل يشهده العامل العريب يف اترخيو احلديث. ما يطالب بو إن "
على مجيع ادلستوايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. حنن يف  جذري تغيري ىوالشباب 

، األخريوعلى ذلك فإن ىذا يف اتريخ وجغرافية العامل العريب.  حامساأايمنا ىذه نشهد حتوال 
 .2"بعد ىذه األايم كسابق عهدهلن يكون  

يف مجيع أضلاء ادلنطقة  متماثلةومع ذلك، مل تكن أتثَتات الثورات العربية 
 وبينما ؛تونس ومصر وسوراي اسانتفاضات األكثر اضطراابً  شهدت، حبيث العربية

زين  بن عليػ"صلحت تونس يف ربقيق انتقاؿ دؽلقراطي بعيدا عن احلكم اساستبدادي ل

                                                           
1
 Colin H. Kahl and Marc Lynch, „„U.S. Strategy After the Arab Uprisings: Toward 

Progressive Engagement‟‟, In. The Washington Quarterly, (Spring, 2013), p.41. 
2
 Talmiz Ahmed, „„The Arab Spring and its Implications For India‟‟, In. Strategic 

Analysis, Vol.37, N°.1, (January-February: 2013), p.121. (Self-translation from the 

original text: “What is happening in Egypt is a historical transformation which has 

not been witnessed by the Arab world in its modern history. What the demonstration 

of the youth are demanding is not less than a complete break with the current era at 

all political, economic, and social levels. We nowadays, are witnessing a radical 

transformation in the history and geography of the Arab world. Hence the Arab 

world, after these days, will not be as it was previously”). 
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التحوؿ الدؽلقراطي عن  مت إجهاض أينمل تكن حالة مصر، فإف تلك ، العابدين"
يف مواجهة  "نظاـ بشار األسد"يف حُت صمد  ،طريق اسانقالب العسكري

وبتدخل ساؼ الضحااي، دت آبو أحرب أىلية، اإلحتجاجات الشعبية اليت ربولت إىل 
مت اإلحتواء ادلباشر لإلحتجاجات يف كل  من جهة أخرى ،القوى اإلقليمية والغربية. 

من اجلزائر واألردف وادلغرب وُعماف، من خالؿ مبادرة السلطات احلاكمة ببعض 
اإلصالحات السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية. يف حُت مت التعامل بصرامة مع 

 . 1اساضطراابت يف البحرين وادلنطقة الشرقية من ادلملكة العربية السعودية

ذلك، فإف ىذه اإلنتفاضات، سا سيما تلك اليت قامت يف تونس  ومع
 :2ومصر، تشًتؾ يف مجلة من اخلصائص، نذكرىا يف اآليت

مّثل سقوط عدة أنظمة استبدادية يف فًتة وجيزة، سابقة يف التاريخ  -
 العريب احلديث.

كانت ادلطالب السياسية واإلقتصادية اليت رفعها ادلتظاىروف واحملتجوف  -
 عرب مجيع الدوؿ العربية الثائرة.شلاثلة 

األحداث  اليت غطتوسائل اإلعالـ عرب الوطنية، ل حضور قوي -
خطوة خبطوة يف مجيع أضلاء العامل العريب؛ ابإلضافة إىل  وأذاعتها

اليت لعبت دورًا يف  Twitterو Facebookالشبكات اساجتماعية مثل 
 تسليط الضوء على مظامل األشخاص.

األكثر أعلية، فإف ىذه الثورات، خاصة تلك اليت حدثت يف أما اخلاصية  -
تونس ومصر، أثبتت أف األنظمة اإلستبدادية يف العامل العريب مل تكن 

 مدعومة من قبل شعوهبا.

                                                           
1
 Colin H. Kahl and Marc Lynch, Op.Cit., p.41. 

2
 Talmiz Ahmed, Op.Cit., p121. 
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بن علي )تونس(، مث مبارؾ )مصر( والقذايف )ليبيا(،  الرؤساءسقوط لكاف 
وانتشار ر اساستبدادي"، "اساستقرا متمثلة يفاترؼلية  دوامة دور حاسم يف إهناء

إىل و ، ا من الزمنعقود أبنظمة دامتعن اإلطاحة  تأسفر  اليت"الصحوة العربية" 
  .1إنشاء أنظمة سياسية جديدة، سا تزاؿ يف مرحلة انتقالية

 لربيع العريبحداث ااألمريكي أل اثنيا: ادلنظور

كل أخذت اسانتفاضات العربية الوساايت ادلتحدة على حُت غرة، وأفسدت  
، اليت 2001لعاـ  حساابهتا ووجهات نظرىا، أكثر من أحداث احلادي عشر سبتمرب

 مثل مامل تدفع الوساايت ادلتحدة لتحديث سياستها األساسية ذباه الشرؽ األوسط، 
 .2الربيع العريب دفعتها ثورات

سؤاؿ حوؿ ما إذا كانت الوساايت ادلتحدة ستقبل انتقاؿ  عناإلجابة إف 
يف العامل العريب أـ سا، ؽلكن العثور عليها يف األعلية اساسًتاتيجية للشرؽ  القوة

. وسيكوف من اخلطأ اساعتقاد أبف لواشنطناألوسط، واليت تعد ادلنطقة األكثر حيوية 
كانت مالئمة   يف حالة ما إذاؽلكن أف تدعم عملية الدمقرطة العربية، إسا  ىذه األخَتة

الدوؿ العربية، فإف  من قبل الدؽلقراطية افاحتض مت إذا أنوذلك للمصاحل األمريكية، 
 ذباه ةاألمريكي للمقاربة de-securitizationنزع الطابع األمٍت  سيستدرج معوىذا 

الدوؿ العربية، دبا يف ذلك تقليص وجودىا العسكري يف ادلنطقة، والسماح للنظم 

                                                           
1
 Myard Jacques, “Révolutions arabes : l'Histoire continue‟‟, In. Géoéconomie, 

Vol.2, N°69, (2014), pp. 67, 68. 
2
 Johannes Thimm, „„The United States and The Arab Spring: The End Of The Post-

9/11 Paradigm‟‟, In. Murill Asseburg (Ed.), Protest, Revolt, and Regime Change in 

the Arab World: Actors, Challenges, Implications and Policy Options, (Berlin: SWP 

research papers, 2012), p.51. 
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واألىم التوصل ، السياديةوفقاً لقراراهتا العربية اسانتقالية ادلنتخبة دؽلقراطياً بقيادة بلداهنا 
 .1اإلسرائيلي -لصراع العريبلحقيقية و تسوية عادلة  إىل

على الًتويج للدؽلقراطية لتربير تدخلها يف  القد ركزت الوساايت ادلتحدة كثَت 
شؤوف الدوؿ العربية، وغياب أي ذبربة للدؽلقراطية يف العامل العريب جعل من السهل 

يف بعض اسانتفاضات  اندساعومع ذلك ، فإف . عجز الشعب العريبب التحجج يهاعل
الدؽلقراطية  يف انتهاج ىذه األخَتةمحاس شعوب  أبرز، ادلفتاحية الدوؿ العربية

قفزة نوعية يف السياسة العربية ادلعاصرة،  وىو ما مثل، ورفضهم للحكم اإلستبدادي
القوى الغربية بشكل عاـ و ومؤشرًا على التغيَت القادـ يف العالقة بُت العامل العريب 

احتضنت الدوؿ العربية الدؽلقراطية، ما إذا ف والوساايت ادلتحدة على وجو اخلصوص.
لعربية، قائم على ا-قود حتًما إىل ربوؿ ظلوذجي يف العالقات األمريكيةيس ذلك فإف

ستضع احلكومات العربية ادلصاحل الوطنية حبيث تقرير ادلصَت. حرية ادلصاحل ادلتبادلة و 
سحب الثقة تس يتهبا، الو فشلت، فإهنا ستفقد دعم شع ما إذاففوؽ كل شيء آخر، 

، من خالؿ انتخاابت ومصداقية أكثر كفاءة أبخرىستبدذلا تمن تلك احلكومات، و 
 .دويلالقليمي و اإل األمر الذي سينعكس آباثره على ادلستوى ،شفافةدؽلقراطية 

إف إضفاء الطابع الدؽلقراطي على الدوؿ العربية سيضع احلكومات العربية 
اإلسرائيلي ابسم احلرية،  -تسوية الصراع العريبو ادلنتخبة يف وضع أفضل للمساومة 

 وىو أحد ادلبادئ األساسية للدؽلقراطية.

سة العربية، سيضع سياسة ادلعايَت ادلزدوجة للوساايت ىذا التحوؿ يف السيا
التقليدية يف ادلنطقة، ويضعها أماـ حقيقة يصعب تها ادلتحدة على احملك، ويعقد مقارب

                                                           
1
 Robert Springborg, „„The U.S Response to the Arab Uprising: Leadership 

Missing‟‟, In. Riccardo Alcaro and Miguel Hanbrich-Seco (Eds.), Re-Thinking 

Western Policies in Light of the Arab Uprisings, (Roma: Edizioni Nuova Cultura, 

2012), p.50. 
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رفضها: سا ؽلكن تطبيق الدؽلقراطية بشكل انتقائي. وىذا من شأنو أف يقلل من التأثَت 
، " على قوؿ ادلثلوجود فراغب تسمحالطبيعة سا "األمريكي يف العامل العريب، ودبا أف 

فإف القوى الصاعدة اإلقليمية )إيراف وتركيا( ستكتسب نفوذًا على حساب ادلصاحل 
 األساسية للوساايت ادلتحدة.

 تناقضات اذليمنة األمريكية يف اإلقليم الشرق أوسطي احملور الثاين:

حرصت إدارة ابراؾ أوابما على عدـ التسرع يف استجابتها ألحداث الربيع  
العريب، تفاداي للوقوع يف نفس أخطاء اإلدارة اليت سبقتها، وأبدت استعدادىا يف 

مصاحلها احليوية يف نفس بينما تعمل على محاية  ،بلغة ادلثل الدؽلقراطيةالتواصل 
الرباغماتية وادلبادئ  اح إدارتو يف مزج ولقد أشاد مؤيدوا سياسة أوابما صل .الوقت

 .1وكدليل على مقاربة أكثر ذكاًء للشؤوف الدولية من هنج سلف

النهج احلذؽ وادلتناقض الذي اتبعتو الوساايت ادلتحدة، توترًا  ىذا يعكس
حبيث أظهرت ذباه الشرؽ األوسط،  األمريكية ادلقاربةنطاقا يف ال واسعاسًتاتيجًيا 

العريب زلدودية النفوذ األمريكي يف توجيو ادلخرجات؛ بيد أف إصرار أحداث الربيع 
واشنطن على إبقاء الوساايت ادلتحدة يف اجلانب الصحيح من التاريخ، الذي غلعل من 
الوساايت ادلتحدة شرطي العامل وقائده، دفعت إدارة ابراؾ أوابما تضمن أف تكوف 

 .2لبيت األبيضاألنظمة اجلديدة يف ادلنطقة متعاونة وحليفة ل

 أوال: صعود القوى اإلقليمية )إيران وتركيا(

الربيع  ثورات استغالؿ الفرصة واساستفادة من اإليرانية إىل احلكومة سعت
. 1515عاـ ل، مقارنة اساحتجاجات العربية ابلثورة اإليرانية لتربز كقوة إقليميةالعريب 

                                                           
1
 Nicholas Kitchen, Op.Cit. p.53. 

2
 Ibid. p.53. 
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ديدة من اجلوجة ادل ىذه الثورات الشعبية سبثل ، أعلن النظاـ اإليراين أفحبيث
 قبل من ةادلدعوم األنظمةقلب لالشرؽ األوسط،  الذي يكتسحاساستيقاظ اإلسالمي 

وكاف ذلك سيناريو جيد إليراف، جلعل الشرؽ  ؛سالـاإل تمكُتل ، وذلكالغرب
 .1األوسط يف نطاؽ نفوذىا

من  -ى اذلالؿ الشيعي اذليمنة علمل زبفي إيراف يوما مشروعها الطموح يف 
البلداف العربية  قبل شلا تسبب يف سلاوؼ واسعة من  -احمليط األطلسي إىل اخلليج 

الذي جعل ادلملكة العربية السعودية تقف يف وجو أي  ىو السببو السنية اجملاورة ، 
على الرغم من أف ادلملكة العربية السعودية دعمت الربيع  تغيَت سياسي يف البحرين،

أف اساضطراابت  غَت أهنا اعتربت يف تونس و مصر من خالؿ وسائل اإلعالـ، العريب
م اإلمربايلية يف هتمت رمسها من قبل النظاـ اإليراين من أجل جعل نظر  البحرينيف 

، قادت السعودية أيضًا معارضة الربانمج النووي ونتيجة لذلكادلنطقة تتحقق. 
حبيث  سلاوؼ القوى الغربية، خاصة الوساايت ادلتحدة. ابدلثل يثَت الذياإليراين، 

الربانمج النووي اإليراين يعكس احللم اإليراين إبنشاء اإلمرباطورية تعترب السعودية أف 
الفارسية يف مجيع أضلاء العامل العريب، ومن أجل جعل ىذا احللم حقيقة، يتبٌت النظاـ 

التوسع الشيعي، ودعم ادلقاومة ضد اإليراين مقارابت سلتلفة، متباينة بُت أجندة 
 .2لكسب تعاطف الرأي العاـ العريب الكياف الصهيوين

إذ اذليمنة اإلقليمية اإليرانية،  لتحقيق سا يستهاف بو اشرطتعترب ىذه ادلقاربة 
، ودفع الوساايت العرب فرص إلضعاؼ حلفاء واشنطنالتسعى إيراف إىل إغلاد 

حليفة واشنطن، هتديدا على  شلالك اخلليج ا تعتربهوىو مادلتحدة للخروج من ادلنطقة، 

                                                           
1
 Ali M. Ansari, „„Iran : Domestic Discontent and Regional Ambitions‟‟, In. The 

Arab Spring: Implications for British Policy, (Conservative Middle East Council, 

October: 2011), p.40. 
2
 Talmiz Ahmed, Op.Cit., p.123.  
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أكرب القوى اإلقليمية الصاعدة يف  إحدى، ومهما كانت إيراف ومع ذلك. 1بقائها
الشرؽ األوسط، فإف نظامها سيبقى موضع الشك وعدـ الثقة، خاصة بعد أحداث 

 .2رايناإلي النفوذالبيئة اإلقليمية أقل تساىاًل مع  تجعل اليتالربيع العريب، 

يف النظاـ  اثنية، ومن جهة أخرى، ىناؾ قوة صاعدة تقدـ عماعالوة 
، أسا وىي تركيا ،سبثل هتديدًا ذليمنة إيراف ونفوذىاواليت ، الشرؽ أوسطي اإلقليمي
دؽلقراطية  وأ، سواء أتعلق األمر ابقتصادىا ادلزدىرظلوذًجا ػلتذى بو  ابعتبارىا

انتخاب حزب العدالة والتنمية  منذاخلارجية ادلتميزة،  تهاسياسحكومتها العلمانية، أو 
ربيع الأحداث  إذ ابتت إيراف تعترب تركيا منافسا ذلا على اذليمنة اإلقليمية بعدالًتكي. 

ادلعادية  السنية مع الدوؿ العربية عالقات حسنةًتكيا لسيما وأف ، 2011عاـ ل بالعرب
يف تعتربىا شريكا ظلوذجيا  اليتادلتحدة،  من دعم الوساايت . فضال عن استفادهتاإليراف

، ونظامها السياسي ادلستقر، الذي الناجحأدائها اساقتصادي  ادلنطقة وذلك بفضل
 .3اسارباد األورويب يف عضويةلمسح ذلا ابدلطالبة اب

 اثنيا: ردود فعل إدارة ابراك أوابما على أحداث الربيع العريب

التدخل اليت اختارت ، اإلبن جورج بوش األمريكي لرئيساعلى عكس إدارة 
ف إدارة فإ دوف دسائل قاطعة، سبتمرب 11العسكري يف العراؽ وأفغانستاف بعد أحداث 

أكثر حكمة من خالؿ أخذ وقتها يف ربليل العواقب قبل ازباذ أي كانت   أوابما
البيت من اإلدارة اليت سبقتها يف أزمات داخلية ورثت عدة  وأهناإجراءات، خاصة 

ابراؾ أف إدارة  ذلك .، شلا جعلها أكثر تريثا وأقل ميال ضلو اخليار العسكرياألبيض
، بصدد الًتاجع النفوذ األمريكي على ادلستوى العادلي أف أدركت يف تلك الفًتة أوابما

                                                           
1
 Shahram Chubin, Op.Cit., p.8.  

2
 Ibid., p.11.  

3
 Idem, pp.41,42.  
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وأف الوساايت ادلتحدة سا تستطيع ربمل نشر قوهتا العسكرية بشكل عشوائي، خاصة 
 .1نظاـ صداـ حسُتل غَت ادلؤسسةبعد اساهتامات 

 يتالتغيَت ال موجة واشنطن من أحداث الربيع العريب، ىو خشيت منوما إف 
 اثرتوللمرة األوىل يف التاريخ العريب احلديث،  إذ إىل القمة، دةمن القاع نبعت

، الذين استفادوا من الدعم األمريكي منذ عقود، يف ادلتسلطُت القادةضد  الشعوب
سا ادلصاحل احليوية األمريكية يف ادلنطقة،  أمننةتسهيل و طن، تعاوف مع واشنالمقابل 

في مقالتو بعنواف "ذبديد القيادة األمريكية"، ذكر أوابما أف الوساايت ف النفط. سيما
ادلتحدة تواجو هتديدات أكثر تعقيًدا يف ىذا القرف، والقوى الصاعدة ىي واحدة 

 .2ويل للدؽلقراطية الليرباليةأف تتحدى أمريكا وأساسها الد هاؽلكنحبيث منها، 

 مصرحاكما انتقد أوابما سياسة إدارة جورج دبليو بوش، وهنجها العسكري، 
بدؿ احلجة يف كتابو "جرأة األمل"، أنو سا يستطيع دعم حرب غبية تقـو على العاطفة 

منطقي واضح وبدوف دعم دويل قوي لن يؤدي  دليل، وأف "غزو العراؽ بدوف ادلقنعة
دوافع العامل العريب، لإسا إىل إشعاؿ انر الشرؽ األوسط، وتشجيع أسوأ وليس أفضل 

 توظف وأف الوساايت ادلتحدة غلب أف .3"لقاعدةيف تنظيم ا وتعزيز عملية التجنيد
مع اآلخرين والعمل  ،قدراهتا الدبلوماسية والعقوابت الذكية ساستعادة وضعها الدويل

ذلك أف اإلستخداـ ادلفرط من قبل إدارة بوش اإلبن  حلل ادلشاكل العادلية واإلقليمية،

                                                           
1
 Johannes Thimm, Op.Cit., p.51. 

2
 See: Barack Obama, „„Renewing American Leadership‟‟, In. Foreign Affairs, 

(July-August: 2007).  http://www.foreignaffairs.com/articles/62636/barack-

obama/renewing-american-leadership  accessed on: 06-07-2014. 
3
 Barack Obama, The Audacity of Hope : Thoughts on Reclaiming The American 

Dream”, (New York: Crown Publishers, 2006), p.295. (Self-translation from the 

original text: “invasion of Iraq without a clear rationale and without strong 

international support will only fan the flames of the Middle East, and encourage the 

worst rather than the best impulses of the Arab world, and strengthen the 

recruitment arm of Al-Qaeda”). 

http://www.foreignaffairs.com/articles/62636/barack-obama/renewing-american-leadership
http://www.foreignaffairs.com/articles/62636/barack-obama/renewing-american-leadership
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شرعية الوساايت  وأدى إىل تراجع، أظهر حدود القوة األمريكية، للقدرات العسكرية 
 يف كدولة إمرباطورية، تسعى إىل أتمُت طموحاهتا  حبيث ظهرت ىذه األخَتةادلتحدة، 

وىكذا، فإف رؤية أوابما لعامل  .كوسيلة لبلوغ غاايهتا  ؿ استخداـ احلرباذليمنة من خال
عامل سا تستطيع  بيد أنوعامل مل ينتو فيو القرف األمريكي بعد،  تتمثل يفما بعد أمَتكا، 

 تصبح القوة الناعمة والتعددية وأين، دبفردىاتحدايت المواجهة  الوساايت ادلتحدةفيو 
 .1اسًتاتيجي جديد مسة شليزة لنموذج القطبية

ادلمارسة العملية، أعرب أوابما عن نيتو  قيدلوضع ىذا النموذج اجلديد و 
من خالؿ خطابو ادلوجو إىل  ،إلعادة العالقات بُت الوساايت ادلتحدة والعامل اإلسالمي

 ، حيث أعلن:2005 جواف 4صر، يف دبجامعة القاىرة ،  على منرب ، منىذا األخَت

لقد جئت إىل القاىرة للبحث عن بداية جديدة بني الوالايت ادلتحدة وادلسلمني يف مجيع "
تستند إىل حقيقة أن أمريكا واإلسالم و مبنية على االحرتام ادلتبادل، بداية أحناء العامل ، 

 .2"مبادئ العدالة والتقدم والتسامح والكرامة جلميع البشر -شرتكة ممبادئ  يتداخالن يف

 "أوابما "ابراؾ كاف من الصعب تطبيق ىذا النهج اجلديد إلدارة  ومع ذلك،
، خاصة مع احلالة ادلصرية، حيث فوجئت 2011بعد انتفاضات الربيع العريب يف عاـ 

                                                           
1
 Anthony N. Celso, „„Obama and the Arab Spring‟‟, paper prepared for and 

delivered at the 2012 Western Political Science Association Meeting at the Hyatt 

Regency Portland, OR, March 22-24, 2012, p.4. 
2
 Remarks by the President on a new beginning, Cairo University, Cairo, Egypt. 

 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-

University-6-04-09 accessed on: 06-07-2014.  (Self-translated from the original text: 

“I’ve come to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims 

around the world, one based on mutual respect, and one based upon the truth that 

America and Islam are not exclusive and need not to be in completion, instead, they 

overlap, and share common principles –principles of justice and progress, tolerance 

and the dignity of all human beings”). 
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يف ميداف التحرير، وىو  "مبارؾ"حسٍت واشنطن ابساحتجاجات اجلماىَتية ضد نظاـ 
مصاحل ولكن أيضا  ،ادلتحدة ػلمي ادلصاحل اساسًتاتيجية للوساايت الذي كاف نظاـال

ونتيجة لذلك، وجد البيت  ات كامب ديفيد.ي، من خالؿ دعم اتفاقالكياف الصهيوين
وقيم احلرية  لواشنطن،األبيض صعوبة يف ربقيق التوازف بُت ادلصاحل األساسية 

 يف تطبيقها وتروغلها الدولة النموذجية الرائدة اليت سبثل الوساايت ادلتحدةوالدؽلقراطية 
األمر ، "مبارؾ"حسٍت سحب دعمها حلليفها  شلا دفعها إىليف مجيع أضلاء العامل، 

رئيسا جديدا  "مرسي"زلػمد سقوط نظامو اساستبدادي، وانتخاب  نتج عنو الذي
، ابلرغم من 1اليت اعتربت اإلنتخاابت الدؽلقراطية األوىل اليت شهدهتا البالددلصر، و 

بزماـ األمور بعد اإلنقالب العسكري على عودة ادلؤسسة العسكرية إىل التحكم 
 حكومة "مرسي" وانتهاؾ الشرعية الدؽلقراطية رلددا. 

أاثر  ،ذلك أف انتخاب "زلػمد مرسي" الذي ينتمي إىل التيار اإلخواين
–حفيظة واشنطن وسلاوؼ حلفائها، ابلنظر إىل عواقب وصوؿ "اإلسالـ السياسي" 

ىي  يف مصر على اعتبار أف ىذه األخَتة إىل سدة احلكم -وفق ادلنظور األمريكي
أىم الدوؿ العربية ، اليت تلعب دور اجلسر بُت الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا.  إحدى

سمح ابسانقالب العسكري على حكومة مرسي ادلنتخبة ت وىو ما جعل واشنطن
 . كماحل " منالسيسي" وسبكُت اليد العسكرية  شلثلة يف، ادؽلقراطي

، وظهور يف الشرؽ األوسطقوي اليراين اإلنفوذ الكانت ىذه نتيجة أتثَت 
إدارة  واجهتاألحزاب اإلسالمية ادلعارضة للمصاحل األمريكية يف ادلنطقة. وىكذا ، 

اإلدارة السابقة بعد  أىم من األزمة اليت واجهتهاأوابما أزمة ثقة يف العامل العريب، 
أوابما  منظور ابراؾيؤدي إىل استنتاج مفاده أف أحداث احلادي عشر من سبتمرب. شلا 

                                                           
1
 Anthony N. Celso, Op.Cit., p.8. 
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الواقعي والنهج النهج والقوة الناعمة و  الصلبةمع بُت القوة غلدلا بعد أمريكا، اليت 
 .1اعمليمنظورا ادلثايل، بعيدةكل البعد عن كونو 

 اخلامتة:

إذ وابلرغم ،  رايح السياسة العربية يف اساذباه ادلعاكس للسفن األمريكيةىبت 
يف األمريكية  جيف آتكل احلج تسببت الربيع العريب تعثر مسارىا غَت أف أحداثمن 

ىذه احلجج اليت ذبعل من ىذه  ،تربير تواجدىا العسكري يف منطقة الشرؽ األوسط
األخَتة منطقة غَت دؽلقراطية، وغلعلها تربر بذلك دعمها للكياف الصهيوين ورفض 

يز وتشجيع لتأصيل الدؽلقراطية يف الشرؽ واقع احتالؿ فلسطُت، متظاىرة أف ذلك ربف
 األوسط. 

الربيع العريب الوساايت ادلتحدة يف مأزؽ سياسي غَت  ت ثوراتمن ىنا، وضع
إعادة صياغة العالقات بُت الوساايت  يفاإلسًتاتيجية  وتداعيات سبثلت إحدىمتوقع، 

شك أف  فليس ىناؾ منادلتحدة والعامل العريب، على أساس مبادئ الدؽلقراطية، 
يف مصاحل الوساايت ادلتحدة يف ادلنطقة على احملك، خاصة جعلت  اإلنتفاضات العربية

 .اذليمنة على النظاـ اإلقليمي إىلالقوى ادلتصاعدة مثل إيراف وتركيا  ظل سعي

، على األقل أف يتحقق مثل ىذا السيناريو من غَت احملتملفإنو ومع ذلك، 
ى ادلعارضة ذلذا السيناريو الدؽلقراطي متعددة، أف القو ذلك يف ادلدى القريب، ليس 

 :سواء على ادلستوى العريب، أو على ادلستوى اإلقليمي والدويل

، لإلنتفاضات العربية ىناؾ قوى مضادةكاف فيو على ادلستوى العريب،  فأما 
من خالؿ  وبرز ذلك بوضوح الربيع العريب، ثورات ، إلجهاضوعالنيةسرًا  عملت

يف مصر، أو من خالؿ احلرب األىلية يف حالة  الشرعية الدؽلقراطيةاإلنتقالب على 
                                                           

1
 Ibid. p.10. 
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وذلك ابلنظر إىل سبسك القادة العرب أبنظمتهم اإلستبدادية، سوراي وليبيا، حاليت 
 وعدـ إؽلاهنم دبسألة التداوؿ على السلطة.

ظهور دؽلقراطيات عربية اسًتاتيجية  فإفعلى ادلستوى اإلقليمي، يف حُت 
اليت يعتربىا ، ألهنا ستحرمو من حجة الدؽلقراطية، الكياف الصهيوينليس من مصلحة 

 سياسياً يف عالقتو مع الغرب.الورقة الراحبة 

على الصعيد الدويل، فإف ظهور دوؿ عربية دؽلقراطية، مستقلة سبامًا يف بينما 
 لن قراراهتا، سيجرب القوى الغربية على مراجعة سياساهتا التقليدية ذباه ادلنطقة، واليت

 زبدـ مصاحلها.

هبيمنة مؤيدي  سبيزتيف بيئة معادية،  تالربيع العريب تطور  انتفاضات انفلة القوؿ إف
" ضد مؤيدي "اساستقرار الدؽلقراطي" يف ادلنطقة العربية. وحىت اإلستبدادي"اساستقرار 
، وذبديد العالقات ةاألخَت  هعن إصالحات دؽلقراطية يف ىذ"ابراؾ أوابما "لو أعلن 

فإف تضارب ادلصاحل األمريكية وحلفائها مع مصاحل  أمريكا والعامل اإلسالمي، بُت
القوى الصاعدة يف منطقة الشرؽ األوسط )تركيا وإيراف( حاؿ دوف ربقيق ىذا 

 السيناريو.


